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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
R. 7, z. 9 (182): poniedziałek, 21 maja 2012 roku 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszam na codziennie aktualizowaną  
stronę ISBNiKa na Facebooku 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

Wszystkich zainteresowanych kreatywną i innowacyjną 
działalnością bibliotek naukowych zapraszamy do Łodzi. 
Konferencja zapowiada się inspirująco – zgłoszono 28 refe-
ratów, które obecnie są oceniane przez Członków Rady Na-
ukowej. Po otrzymaniu pełnych tekstów dokonamy selekcji 
i podziału na grupy tematyczne, w których zostaną one 
zaprezentowane. Wszyscy uczestnicy (także ci, którzy nie 
przygotują wcześniej wystąpień) będą mogli wyrazić swoje 
opinie podczas kilku paneli dyskusyjnych. 

Mam nadzieję na spotkanie w licznym gronie, 
Aleksandra Marciniak 

Źródło: Aleksandra Marciniak, korespondencja nadesłana 
18.05.2012 

 

Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie świa-
towej, Malbork, 19 października 2012 roku 

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji 
naukowej „Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej”. 

Celem konferencji jest zaprezentowanie problematyki księgozbiorów rozproszonych (przemiesz-
czonych) oraz związanych z tym różnych aspektów, m. in. prawnych. Zapoznanie z losami zbiorów bi-
bliotek, instytucji, prywatnych księgozbiorów na terenie Polski po II wojnie światowej, których wspól-
nym wykładnikiem jest rozproszenie, zniszczenie bądź zagrabienie. Te zagadnienia mają również przy-
bliżyć niezwykle newralgiczny temat dotyczący restytucji utraconych / ocalonych dzieł. Mamy nadzieję 
skupić wokół tego tematu środowisko bibliotekarskie i nie tylko, aby podjąć dyskusję nad problemem, 
z którym spotykamy się na co dzień w naszej pracy. Niezwykle cenne mogą okazać się doświadczenia 
kolegów, którzy zetknęli się bezpośrednio z tym zagadnieniem. 

Konferencja odbędzie się 19 października 2012 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku, 
w Ośrodku Konferencyjnym Karwan przy ul. Starościńskiej 1. 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w konferencji oraz tematów wystą-
pień wraz z abstraktami do 30 czerwca 2012 roku 

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut 
Patronat honorowy nad konferencją objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazów, nie za-

pewnia zakwaterowania oraz honorariów autorskich. Przewiduje się druk materiałów konferencyjnych. 
● Formularz zgłoszenia: http://repository/konferencje/malbork-formularz.doc  
● Baza noclegowa: http://repository/konferencje/malbork-baza-noclegowa.doc  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 18.05.2012 
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O miejsce książki w historii sztuki 
Konferencja naukowa, Kraków, 5-6 grudnia 2012 roku 

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy z Muzeum Narodowym, Biblio-
teką Jagiellońską i Akademią Sztuk Pięknych w dniach 5-6 grudnia 2012 roku planuje zorganizować 
konferencję naukową pt.: O miejsce książki w historii sztuki. Ma ona towarzyszyć wystawie poświęco-
nej twórczości Witolda Chomicza przygotowywanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie jesienią roku 
2012. 

Celem konferencji ma być przywrócenie pamięci o książce jako dziele sztuki, przedmiocie pięk-
nym i ekskluzywnym, oraz docenienie jej roli w inicjowaniu i propagowaniu zmian w sztuce. Prezento-
wane zagadnienia będą skupiać się wokół trzech głównych tematów: 

1. Książka jako dzieło sztuki 
2. Książka jako środek rozpowszechniania nowych motywów estetycznych w sztuce 
3. Książka jako źródło nowych idei i tematów w sztuce 
Obrady pierwszego dnia sesji planujemy zorganizować w Bibliotece Jagiellońskiej, drugiego zaś 

– w Muzeum Narodowym. Będą je dopełniać dwie wystawy na temat książki artystycznej ze zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej i Akademii Sztuk Pięknych otwartych w gmachach Biblioteki i Muzeum. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień do 30 maja 2012 na 
adres: a.gronek@orange.pl lub adres Krakowskiego Oddziału SHS, ul. Starowiślna 29/30, 31-008 Kra-
ków. Wystąpienia nie powinny przekroczyć 20 min, komunikaty zaś 10. 

Wygłoszone referaty planujemy opublikować na początku roku 2014, dlatego też prosimy 
o przygotowanie tekstów do 20 znormalizowanych stron maszynopisu z dodatkiem najwyżej 10 zdjęć 
(wydruk + wersja elektroniczna: do 36 tys. znaków, Microsoft Word (6,7), Times New Roman, rozmiar 
czcionki 12, przypisy dolne, zdjęcia w PDF, JPG) oraz jednostronicowego streszczenia (do 1800 zna-
ków) i przesłanie ich na wskazane wyżej adresy do końca marca 2013 roku. 

Niniejszym informujemy, że koszty przejazdu i noclegów ponoszą uczestnicy konferencji. Za-
pewniamy pomoc w rezerwacji miejsca w hotelu. Zapraszamy serdecznie do udziału! 
Źródło: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kraków, data dostępu 17.05.2012 

Zarządzanie informacją w nauce  

Zarządzanie informacją w nauce 
4. Ogólnopolską Konferencję Naukową, Katowice, 28 – 29 listopada 2012 roku 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęco-
nej szeroko ujmowanym zagadnieniom funkcjonowania informacji w na-
uce. Zapraszamy Państwa do prezentacji wyników badań, wymiany do-
świadczeń w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących w sys-
temie nauki, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- ko-
munikacyjnych w celu poprawy dostępu do informacji naukowej i unowo-
cześnienia komunikacji naukowej.  

Organizatorem cyklicznych konferencji, odbywających się co dwa lata, jest Polskie Towarzy-
stwo Informacji Naukowej, współorganizatorami: Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersyte-
tu Śląskiego oraz Zakład Zarządzania Informacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

W 2012 roku serdecznie zapraszamy Państwa na 4. Ogólnopolską Konferencję Naukową ZA-
RZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE w dniach 28 – 29 listopada 2012 roku. Tradycyjnie spotkamy się 
w Katowicach.  

Dr hab. Diana Pietruch-Reizes  
Prezes Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej  

● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz na stronie internetowej Konferencji, dokument on-
line: http://www.ptin.org.pl/konferencje/Z2012/index.html 
Źródło: bibliosfera.net, data dostępu 19.05.2012 
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Z ŻYCIA SEKCJI 

Bibliografia XXI wieku w Klubie pod Otwartą Księgą 

Było wczesne poniedziałkowe popołudnie 23 kwietnia 2012 roku, gdy po przemiło spędzonym w towa-
rzystwie trzech greckich bibliotekarek czasie wybrałam się na spotkanie Klubu pod Otwartą Księgą 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Tym razem gościem był dr Jarosław Pacek z UMCS, który – 
nawiązując do swojej książki bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym – przedstawił 
prelekcję zatytułowaną Bibliografia XXI wieku. Dr Pacek wspomniał zarówno o sprawach dosyć oczy-
wistych dla osób, które choć trochę orientują się w temacie (jak np. o tym, iż coraz częściej pomijana 
jest drukowana forma bibliografii dzięki dostępności hipertekstu, czy o trudnościach z rejestracją za-
sobów sieciowych – m. in. ze względu na nieustalony opis bibliograficzny czy sposób selekcji materia-
łu), jak i zaprezentował świeże spojrzenie na niektóre kwestie. Im chciałabym poświęcić nieco większą 
uwagę. Na przykładzie BABIN 2.0 pokazał jak bibliografia rozmywa się i zaczyna utożsamiać z innymi 
formami, tu bowiem „bibliografia stała się blogiem”. Stąd dr Pacek płynnie przeszedł do ukutego ostat-
nimi czasy terminu „Bibliografia 2.0”, który jednak nie przyjął się szeroko w środowisku, ponieważ 
upowszechnianie i otwartość danych nie może być równoznaczne z włączaniem użytkowników w two-
rzenie profesjonalnych bibliografii (we wpisie prelegenta na blogu Instytutu Bibliograficznego BN, zaty-
tułowanym przewrotnie Bibliografia 2.1, padło wręcz stwierdzenie, że bibliografia musi być konserwa-
tywna pod względem dbałości o jakość danych). W temacie terminologii dr Pacek zauważył, iż słowo 
„dokument” jest coraz silniej wypierane przez „zasób”, co być może ma związek z tendencją do stoso-
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wania kalek językowych (już w 2003 roku w ISBD, Consolidated Edition liczba wystąpień słowa „reso-
urce” wyniosła 1236, a „document” 33). 
Anna Pietrzak, Biblioteka Uczelni  Łazarskiego 
Źródło: Anna Pietrzak, korespondencja nadesłana 14.05.2012 

 

Biblioteka, źródło inspiracji:: The Library: a Source of Inspiration 

Od 14 do 17 maja odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja Fons Largus. Biblioteka: źródło 
inspiracji. Organizatorami byli: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Instytut Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk. W referatach dominowały ujęcia interdyscyplinarne, i choć wśród uczestników biblio-
tekarze i historycy sztuki, w programie nie zabrakło kwestii współczesnych. Obrady w czwartek 17 ma-
ja poświęcone były „Humanistycznej bibliotece naukowej jutra”. Prowadził je Henryk Hollender 
z Uczelni Łazarskiego, który wcześniej prezentował opracowanie zatytułowane: „Książki ustawione 
a książki widziane. Co się dzieje we wnętrzu (dawnej) biblioteki.”  

 
Na zdjęciu: oznaczenie jednej z zabytkowych szaf 
bibliotecznych w Książnicy Cieszyńskiej (jeden ze 
slajdów w prezentacji H. Hollendra), fot. Izabela 
Wiencek. 
 
The Library: a Source of Inspiration. Between May 
14th and May 17th, 2012, an international Confer-
ence Fons Largus. The Library: a Source of Inspira-
tion is being held in Warsaw. The organizers are 
University of Warsaw Library and Institute of Art, 
Polish Academy of Science. Librarians and art histo-
rians dominate among conference participants, but 
prevailing attitudes are interdisciplinary, and many 

contributions deal with current issues. The last day of the conference will be devoted to “The Arts and 
Humanities Library of Tomorrow”, and the session will be moderated by Henryk Hollender of Lazarski 
University. His other contribution to the conference is a paper titled: Books on the Shelves and the 
Books Perceived: what is Going on Inside Historic Libraries.  

On the picture: a historic bookshelf marked with a classification symbol at Cieszyn Library 
(one of the slides in H. Hollender’s presentation), picture by Izabela Wiencek.  
Źródło: Henryk Hollender, korespondencja nadesłana 17.05.2012 
Więcej informacji na stronie konferencji, dokument online: http://fonslargus.buw.uw.edu.pl/, data 
dostępu 18.05.2012 

Tydzień Bibliotek w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej w Szczecinie, Biblioteka ciągle w grze  
8-15 maja 2012 roku:  

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek był dla Biblioteki Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzy-
stwa Wiedzy Powszechnej szczególny, ponieważ właśnie w tym roku obchodzimy 15-lecie powstania 
uczelni oraz biblioteki. 

W Tygodniu Bibliotek zostały rozpropagowane e-booki za pomocą platformy ibuk.pl. Przez cały 
miesiąc maj czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z e-booków na wyżej wymienionej platformie. Zainte-
resowanie przeszło nasze oczekiwania, ponieważ w ciągu dwóch dni rozdaliśmy 100 haseł dostępu. 

Obchody rozpoczął warsztat pielęgnacyjny z kosmetykami, czyli dla każdego coś miłego. Na 
spotkanie zaproszeni zostali wykładowcy WSH TWP oraz studenci. Warsztaty odbyły się w bardzo miłej 
atmosferze a uczestnicy mogli zapoznać się z tajnikami pielęgnacji cery a także z nowościami branży 
kosmetycznej. Kolejny dzień przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zaproszone zostały 
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dzieci ze szczecińskiego przedszkola. Tematem przewodnim spotkania były baśnie oraz świat fantazji. 
Zajęcia poprowadzone zostały przez studentki pedagogiki. Dzieci wysłuchały bajki „Czerwony kaptu-
rek” wraz z wykorzystaniem kukiełek przygotowanych przez pracowników biblioteki. Następnie koloro-
wały obrazki a także uczestniczyły w zabawach ruchowych tematycznie związanych z przeczytana baj-
ką. Również podczas takich zajęć staramy się przybliżyć małym słuchaczom instytucję jaką jest biblio-
teka oraz zasady w niej panujące. Na koniec każdy z przedszkolaków otrzymał pamiątkę z biblioteki 
w postaci książeczek.  

W trzecim dniu obchodów zaproszone zostały dzieci ze szczecińskiej szkoły podstawowej. Spo-
tkanie nosiło nazwę „Co jeszcze można zrobić z papieru, oprócz książki? –orgiami”. Zajęcia przygotowa-
ły studentki z pedagogiki. Na wstępie w kilku słowach zostało wyjaśnione pojęcie orgiami, ponieważ nie 
wszystkie dzieci wiedziały co to tak naprawdę jest. Podczas zajęć królował kolorowy papier oraz zgrab-
ne rączki małych gości. Formowane były ptaki, kolorowe podstawki oraz kwiatki.  

W godzinach popołudniowych zorganizowany został warsztat „Trening kreowania własnego wi-
zerunku”, przeprowadzony przez Panią mgr Teresę Szczerską. Temat wizerunku przedstawiony został 
w oparciu o treści filozoficzne, antropologiczne oraz estetyczne. Podczas warsztatów, w których uczest-
niczyli studenci i pracownicy uczelni, dla ochotników wykonana została sesja fotograficzna. Na pod-
stawie tych zdjęć analizowana była „plastyczność” twarzy człowieka. Według uczestników- dwie godzi-
ny spotkania z tak ciekawej tematyki, to za mało. 

W weekend, podczas zjazdu studentów studiów zaocznych biblioteka zorganizowała akcję 
„Książka dla każdego”. Wszyscy chętni mogli zabrać do domu książki wyselekcjonowane i przygotowa-
ne przez pracowników biblioteki. Taka akcja przygotowywana jest przez nas często i zawsze cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Nas bibliotekarzy oczywiście cieszy fakt, że ludzie chcą 
jeszcze czytać książki w tradycyjnej formie. 

Na zakończenie obchodów Tygodnia Bibliotek zorganizowany został warsztat „Retoryczne pod-
stawy sukcesu”, który został poprowadzony przez panią dr Barbarę Popiel. Na spotkaniu poruszany 
był temat sztuki argumentacji i kontrargumentacji, wystąpień publicznych- aspekty werbalne i nie-
werbalne. Uczestnicy zapoznali się z metodami planowania, przygotowania oraz wygłaszania przemo-
wy. Warsztaty zostały przygotowane w sposób profesjonalny i bardzo ciekawy.  

Jubileuszowy (dla nas) Tydzień bibliotek spotkał się z dużym zainteresowaniem odwiedzają-
cych oraz uczestniczących w warsztatach. Cieszy nas fakt, że biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej TWP jest ciągle w grze… 

oprac. Marta Wiśniewska 
Źródło: Marta Wiśniewska, korespondencja nadesłana 18.05.2012 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteki w literaturze i filmie: Biuletyn EBIB nr 4/2012(131)  

● Iwona Sójkowska, Anna Filipowicz ― Biblioteki w literaturze i filmie: felieton wstępny: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1089-ebib-42012-1311 
Artykuły 
● Urszula Drogomirecka ― Obraz bibliotek więziennych, ich pracowników oraz czytelnictwa więźniów 
w utworach literackich i filmie: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1067-ebib-
42012-1312  
● Aleksandra Sidło ― Dawno, dawno temu, w odległej Galaktyce... Wizerunek bibliotek, bibliotekarzy 
i archiwów w świecie „Gwiezdnych wojen” George’a Lucasa: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1082-ebib-42012-1313  
● Agnieszka Wójcik ― Biblioteki i bibliotekarze w polskich filmach oraz serialach telewizyjnych: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1068-ebib-42012-1314  
● Milena Śliwińska — Ta książka go zabiła — książki w filmach Romana Polańskiego: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1088-ebib-42012-1315  
● Joanna Polok — Biblioteka magiczna — wyzwanie nierealne?: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1084-ebib-42012-1316  
● Aneta Kowalska ― Szczerozłotymi literami: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-
spis/1090-ebib-42012-1317  
● Caroline Ashen ― Jak nas widzą…: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1092-ebib-
42012-1318  
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Badania, teorie, wizje 
● Dorota Bednarczyk ― Od wypalenia do wyciszenia, czyli techniki mindfulness w zapobieganiu wypa-
leniu zawodowemu bibliotekarzy: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1093-ebib-
42012-1319  
● Gail M. Staines ― Czwarta umiejętność podstawowa: czytanie, pisanie, rachowanie i… wyszukiwanie 
informacji: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1074-ebib-42012-13110  
● Hui-Lan H. Titangos, Deborah Jan ― Innowacje w bibliotekach w XXI wieku: spojrzenie z perspekty-
wy międzynarodowej: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1094-ebib-42012-13111  
Sprawozdania 
● Aleksander Radwański — Sprawozdanie z warsztatów „Cyfryzacja w instytucjach kultury i jednost-
kach samorządu terytorialnego”, Wrocław 26-27 kwietnia 2012: 
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-131-spis/1083-ebib-42012-13112  
 
Redakcja numeru: Iwona Sójkowska, Anna Filipowicz 
Korekta: Sylwia Wołek Biernat, Zuzanna Helis, Izabella Milewska-Warta 
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski. 
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2012 
(131) kwiecień. 
Stowarzyszenie EBIB, 2012. Czasopismo elektroniczne. 
Biblioteki w literaturze i filmie. - http://www.nowyebib.info/2012/131. - ISSN 1507-7187. 

 
Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska 

Źródło: Elektroniczna Biblioteka, data dostępu 19.05.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-27 maja 2012 roku,  
Warszawa, Mariensztat 

 

 

Biblioteka przestrzenią relacji i komunikacji 
BiblioGrill (wyd. 6)  
Wrocław, 26 maja 2012 roku 

Już 26 maja kolejny BiblioGrill, tym razem we Wrocławiu. Tematem 
przewodnim tej edycji jest Biblioteka przestrzenią relacji i ko-
munikacji. […]: Krzysztof Lityński  
Więcej: http://bibliogrill.pl/?p=524, data dostępu 09.05.2012 
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Bibliocup 2012 
Łódź, 27 maja 2012 roku 
Przed nami kolejne rozgrywki Biblio Cup.  
Już w przyszłą niedzielę (27 maja) rozegrany zostanie turniej 
piłki nożnej, w którym wystąpi drużyna BUŁ.  
Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji. Będzie piknikowo 
i rodzinnie:): http://www.bibliocup.com.pl/, data dostępu 
18.05.2012 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Zybert  
Dziekanem Wydziału Historycznego UW 

Z przyjemnością Państwa zawiadamiamy, że 27 kwietnia 2012 roku prof. 
dr hab. Elżbieta Barbara Zybert została po raz kolejny wybrana Dziekanem 
Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012 - 
2016. 

Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert związana jest ze Stowarzy-
szeniem Bibliotekarzy Polskich od wielu lat, wspierając ja ogromną wiedzą, 
doświadczeniem i zawodowym profesjonalizmem. 

Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 14.05.2012 
● Program wyborczy Elżbiety Barbary Zybert na lata 2012-2016, dokument online: 
http://www.wh.uw.edu.pl/zalaczniki/upload1555.pdf, data dostępu 14.05.2012 

Skąd się bierze zapach starych książek? 

Każdy chyba miał kiedykolwiek w dłoni starą książkę pachnącą… starą książką. Nie da się pomylić 
tego charakterystycznego zapachu z żadnym innym. Skąd on się właściwie bierze? 

Każda (nie elektroniczna) książka wykonana jest z papieru, czyli materii organicznej, która 
z czasem ulega rozkładowi. Duże znaczenie ma tutaj temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, na-
słonecznienie, a także substancje wykorzystane do produkcji masy papierowej. Woń starych książek 
naukowcy zdefiniowali jako mieszankę zapachu trawy, wanilii i stęchlizny oczywiście. Jednak analiza 
organoleptyczna nie pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego stare książki pachną w tak 
specyficzny sposób. W tym celu zespół badaczy z Wielkiej Brytanii wykorzystał analizę fazy nadpo-
wierzchniowej, czyli metody analitycznej wykorzystywanej w chromatografii gazowej. 

Lotne związki organiczne, których setki uwalniane są z rozkładającego się papieru, to przyczy-
na specyficznego zapachu starych książek. To, jak szybko papier ulega degradacji, zależy od jego czy-
stości oraz kwasowości. Im mniej zanieczyszczeń, tym wolniejszy rozkład. Z tego powodu księgi, które 
powstały w średniowieczu przetrwały do dnia dzisiejszego – do papieru w tamtym czasie nie dodawano 
żadnych dodatków. Dzisiaj wyroby papiernicze często mają charakter kwasowy, a to pierwszy krok do 
szybkiego rozkładu. 

Skąd w zapachu starych książek wanilia? To tak naprawdę etylowanilina, będąca jednym 
z produktów rozkładu ligniny, głównego składnika drewna, a co za tym idzie – papieru. Etylowanilina 
pachnie tak samo jak wanilina, ale z większą intensywnością. Ta druga natomiast jest składnikiem 
popularnej wanilii. Stąd waniliowa nuta w zapachu starych książek. 

Podczas badań naukowcy odkryli, że szczegółowa analiza lotnych związków organicznych 
uwalnianych podczas rozkładu papieru może znacząco pomóc w dokładnym określeniu składu papie-
ru. Na podstawie rodzaju i ilości produktów rozkładu można bez trudu, znając odpowiednie reakcje, 
scharakteryzować substancje użyte do produkcji danej książki. Co więcej możliwe jest również okre-
ślenie w jakim stadium rozkładu znajduje się dany egzemplarz. Może to mieć szczególne znaczenie 
w przypadku znalezisk historycznych ksiąg lub rękopisów, które wymagają odpowiednich sposobów 
konserwacji. 
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Miłośnicy książek powinni mieć na uwadze, że książki nie tylko uwalniają zapachy, ale również 
je absorbują. Dlatego właśnie każda książka kucharska będzie pachniała inaczej niż ta, którą czytamy 
w sypialni przed snem. Wszystkie papierowe dzieła literackie bardzo szybko przesiąkają zapachem ty-
toniu czy stęchlizny, więc lepiej nie trzymać ich w zadymionym pomieszczeniu ani w piwnicy. Rozkład 
papieru zachodzi szybciej w wysokich temperaturach, przy dużej wilgotności oraz przy bezpośrednim, 
długotrwałym nasłonecznieniu. Zastanawiając się gdzie umieścić swoją domową biblioteczkę warto 
zwrócić uwagę, aby było to miejsce suche, w miarę chłodne i najlepiej z daleka od promieni słonecz-
nych. 
Źródło: Badania, data dostępu 14.05.2012 

Citavi - program nie tylko bibliograficzny  

Główny ekran programu 
Jeszcze pod koniec zeszłego roku nie miałem pojęcia o istnieniu nie tylko Citavi, ale w ogóle 

menedżerów bibliografii do prac naukowych. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość wypróbowania 
tego narzędzia, ponieważ wychodzi ono naprzeciw wielu potrzebom. Wynajduje oczywiście, a następnie 
organizuje bibliografię, ale to dopiero początek jego możliwości. 

Wyszukiwanie wg ISBN 

O dawna mam zwyczaj zaczynać lekturę książek naukowych właśnie od bibliografii i za moimi 
nauczycielami uważam, że to właśnie ta część tekstu naukowego stanowi w dużej mierze o jego zna-
czeniu i przydatności. Jak dotąd jednak moje bibliografie były raczej wynikiem działań “partyzanckich” 
- rezultatem spisanych z fiszek uwag rozproszonych po licznych brulionach i kalendarzach, a ostatnio 
notatek pisanych w zeszytach wirtualnych, takich jak TomBoy Notes czy Chrome'owe Sticky Notes. 
Citavi pomaga uporać się z tym bałaganem. 

Ale od początku: poniżej zrzut ekranu prezentujący podstawowy wygląd Citavi, już wypełniony 
paroma pozycjami. Po lewej stronie lista zebranych książek i artykułów, na środku okno dialogowe 
podświetlonej pozycji, po prawej pomoc i podpowiedzi.  

Książki można wprowadzać ręcznie – uzupełniając wszelkie potrzebne dane albo wpisując 
ISBN i wyszukując w bazie. Na razie nic szczególnego.  

 Wyszukiwanie w polskich katalogach 

Citavi pokazuje pazur, tj. objawia swoją wielką przydatność przy wyszukiwaniu bibliografii. 
Posiada logiczny i prosty w obsłudze search engine pozwalający przeszukiwać jednocześnie zbiory wy-
branych przez nas bibliotek i oraz inne katalogi dostępne on-line.  
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Polskie repozytoria są wśród nich jak najbardziej obecne, a co ważniejsze – ich wybór się stale 
powiększa: w ciągu ostatniego miesiąca z 3 zrobiło się 20! 

(Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na Grecji i na Cyprze i na razie zbiory 
tych krajów są przy wyszukiwaniu nieuwzględnione – Citavi ma też problem z alfabetem nowogreckim 
– ale udało mi się znaleźć wiele ciekawych pozycji rozproszonych w zbiorach innych krajów. Były to co 
więcej pozycje, które umykały mi w dotychczas  prowadzonych kwerendach. Co więcej książki w języku 
nowogreckim transliterowane są z użyciem najlepszej możliwej i bardzo przejrzystej konwencji.). 

 Moduł zadań w Citavi 

Wyszukiwanie i porządkowanie bibliografii („Tytuły”) jest główną, ale nie jedyną funkcją Citavi. 
Pomaga ono jeszcze przy dwóch ważnych zestawach czynności badacza – przy planowaniu zadań 
(funkcja „Zadania”) oraz formułowaniu myśli („Wiedza”). 

Moduł „Zadaniowy” przypomina organizatory czasu dostępne w setkach zarówno w wersjach 
desktopowych, jak i mobilnych – ale z tą różnicą, że „Zadania” Citavi zintegrowane są ściśle ze zbiera-
ną bibliografią (tj. zadanie może dotyczyć konkretnego tytułu). Citavi podpowiada nawet „typowe czyn-
ności”, jakie można na danej bibliograficznej pozycji wykonać.  „Zadania” pozwalają też najwyraźniej 
na koordynowanie prac zespołu badawczego przy zbieraniu bibliografii (oraz w domyśle przy pisaniu 
tekstu) – szczupłość zespołu oraz niedostatek czasu nie powalają mi tu na rozwinięcie tematu (do ze-
społowego używania Citavi potrzebna jest zresztą płatna licencja). 

 Moduł "wiedza" w Citavi 

Bardziej frapujące są możliwości kryjące się za zakładką „Wiedza”. Jest to hierarchizowany no-
tatnik do zapisywania pomysłów i koncepcji, które można łączyć w kategorie i otagowywać. Citavi po-
stanawia najwyraźniej zaradzić bałaganowi nie tylko w fiszkach bibliograficznych, ale pomóc w struk-
turyzowaniu i sformułowaniu tez samej pracy. Oczywiście „Wiedza” zintegrowana jest z wykazem bi-
bliografii – każdą z „myśli” możemy podczepić do konkretnego fragmentu konkretnej pozycji w wykazie. 

 Do pomniejszych ułatwień, jakie oferuje Citavi, warto doliczyć jeszcze możliwość tworzenia 
powiązań („linków”) pomiędzy fragmentami zebranych książek i artykułów. Takie rozwiązanie ułatwia 
przywoływanie pozycji, które umieścimy potem jako np. pozycje poboczne do danego tematu.  

 Eksport danych w Citavi 

Inną ciekawostką jest asysta programu przy zamawianiu książek on-line: można choćby ułożyć 
maila na podstawie zaproponowanego szablonu do sklepu (Merlina, Empiku, Amazona...).  

Kolejnym narzędziem udostępnionym przez Citavi jest Picker – wtyczka do przeglądarki inter-
netowej, która wspomaga nas w przesyłaniu wyników poszukiwań on-line bezpośrednio do Citavi. Wy-
niki pracy z Citavi możemy zapisać w formie pliku tekstowego lub PDF, ale także eksportować do in-
nych aplikacji (np. Endnote) lub przerzucić do formatu BiBTEX. 

Powyższa krótka prezentacja nie opisuje wszystkich możliwości tego ciekawego programu. Jest 
on narzędziem nowoczesnym, łączącym w logiczny sposób wiele zdawałoby się oddzielnych faz pracy 
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badawczej. Narzuca dyscyplinę, wymusza uporządkowanie nie tylko wyników kwerend, ale całego pro-
cesu wymyślania i częściowo wytwarzania tekstu naukowego. Niebezpieczeństwo, jakie ze sobą niesie 
jest według mnie jedno: jest to tak przyjemnie skonstruowany program, o wielu tajemniczych zaka-
markach aż proszących się o eksplorację, że może dojść do pożerającej czas fascynacji narzędziem... 

(I łyżeczka dziegciu: niestety nie ma wersji Citavi pod Linuksa. Nie działa też pod wine'm: takie 
jest już los linuksiarzy, którzy podobno stanowią zaledwie 1% udziału rynku...) 

dr Przemysław Kordos* 
*Adiunkt w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Sty-
pendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University of Warsaw. Sekre-
tarz Pracowni Studiów Helleńskich. 
Źródło: inscripte.pl, data dostępu 14.05.2012 

The Pirate University: Library.nu w nowej odsłonie? 

Aaron Swartz, student, który w 2011 roku nielegalnie opublikował w internecie prawie 5 milionów ar-
tykułów naukowych z bazy JSTOR, tak pisał w swoim manifeście już kilka lat wcześniej: 

„Ci z was, którzy mają dostęp do tego typu zasobów [artykułów naukowych] – studenci, biblio-
tekarze, naukowcy – otrzymaliście przywilej. Dostaliście swoją porcję na tym bankiecie wiedzy, chociaż 
przed resztą świata zamknięto drzwi. Ale nie musicie – a nawet z moralnego punktu widzenia – nie mo-
żecie zatrzymać tego przywileju dla siebie. Macie obowiązek dzielić się tymi zasobami z resztą świata. 
Musicie wymieniać się hasłami dostępu z kolegami i na życzenie udostępniać wybrane materiały.” 

Taka nieformalna redystrybucja artykułów naukowych obecna jest w internecie od dawna. 
Nawet do trudno dostępnych w Polsce tekstów dostać się można czasem po prostu prosząc autora o 
wysłanie mailem kopii albo wrzucając taką prośbę na Twittera z odpowiednim hashtagiem. Gorzej jest 
niestety z książkami (pisał o tym na HiM Piotr Tafiłowski), a sytuacji nie poprawia na pewno niedawne 
zamknięcie Gigapedii (Library.nu). 

Szanse na dotarcie do poszukiwanej publikacji naukowej może zwiększyć skorzystanie z nowe-
go serwisu The Pirate University [http://www.pirateuniversity.org/] – a przynajmniej tak twierdzi jego 
anonimowy założyciel. Piracki uniwersytet to proste forum, na którym każdy dodać może informację o 
poszukiwanym tytule licząc na to, że ktoś odpowie i zasugeruje, w jaki sposób można go uzyskać. 
Oprócz dodawania linków do publikacji dostępnych online istnieje możliwość bezpośredniego uploadu 
(z wykorzystaniem kilku serwisów hostingu plików). 

Mamy tu do czynienia niemal z identyczną formułą jak w przypadku Gigapedii (potem Libra-
ry.nu), przy czym tamten serwis nie pozwalał na publikowanie zapytań – dodawać można było jedynie 
odnośniki do konkretnych ebooków. 

Autor Pirate University deklaruje, że jego strona działa zgodnie z prawem: 
“The Pirate University is an on-line bulletin board on which students post requests for aca-

demic publications. You can compare it to an academic wish list. Others, who know where to find 
these publications, reply and if possible, provide links to the resources searched. The Pirate University 
is not providing, storing or sharing copyrighted material. An important question is if the uploading of 
articles, publications is legal. If you are the copyright holder of the article requested, there should be 
no problem. Also in certain cases, if you or your institute have acquired the rights of the publication, 
or if it is free of rights, there shouldn’t be a problem. It is probably best to consult with your librarian 
to see which kind of publication is okay to share on the Internet.” 

Zachęta do konsultowania legalności udostępniania publikacji u uczelnianego bibliotekarza 
nie ma najmniejszego sensu, ponieważ nie ma żadnej polityki sprawdzania publikowanych odnośni-
ków. Rozumiem i podzielam intencje anonimowego twórcy Pirate University, ale jak pokazał przykład 
Gigapedii, samo niehostowanie plików (a publikowanie jedynie odnośników do nich) nie chroni przed 
kłopotami prawnymi i ostatecznym zamknięciem. 

Marcin Witkowski 
Źródło: Historia i Media, data dostępu 19.05.2012 

Procent dla nauki 

Minister Barbara Kudrycka chce, żeby firmy mogły odpisywać 1 proc. podatku na rzecz instytucji na-
ukowych. - Co do zasady pomysł jest dobry - zapewnia minister Jacek Rostowski. - Skorzystamy - 
mówią prezesi dużych firm. […] Mariusz Piotrowski, Katowice, psk 
● Więcej informacji znajdziesz tutaj: 
http://wyborcza.biz/biznes/1,113665,11723828,Procent_dla_nauki.html?utm_medium=SM&utm_ca
mpaign=FB_Wyborcza_biz&utm_source=facebook.com, data dostępu 18.05.2012 
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Harvard buntuje naukowców 

Harvard, najbogatszy uniwersytet na świecie, poprosił naukowców, aby przestali publikować w reno-
mowanych, lecz płatnych czasopismach naukowych. Drobiazg? Nie, zwiastun rewolucji w nauce, którą 
niektórzy już nazwali „akademicką wiosną” […] Andrzej Hołdys 
● Całą informacje znajdziesz na portalu „Gazety Wyborczej”, dokument online: 
http://wyborcza.pl/1,75476,11736662,Harvard_buntuje_naukowcow.html#ixzz1v7AsgHdF, data do-
stępu 16.05.2012 

Bunt w nauce  

Pojawiła się iskierka nadziei, że zatrzymany zostanie coraz szybszy wzrost cen czasopism naukowych. 
Abonament na niektóre z nich zaczął oscylować wokół 20 000 dolarów rocznie. W wciągu ostatnich 
6 lat koszt dostępu bibliotek amerykańskich wzrósł o 145 procent. Oznacza to wzrost kosztów badań 
naukowych i ograniczenie możliwości uprawiania ich na najwyższym poziomie dla coraz większej liczby 
ośrodków badawczych. 

I oto, jak donosi „Gazeta Wyborcza”, władze Biblioteki Uniwersytetu Harvarda zaleciły pracow-
nikom naukowym, żeby nie publikowali artykułów w renomowanych czasopismach tradycyjnych, lecz 
żeby ogłaszali je w ogólnie dostępnych czasopismach elektronicznych. Być może w ślad za tą bogatą 
uczelnią (jej aktywa oceniane są na 32 mld dolarów) pójdą inne. […] Stefan Kubów 
● Cały artykuł znajdziesz na Blogu Stefana Kubowa, dokument online: 
http://stefankubow.blogspot.com/2012/05/bunt-w-nauce.html, data dostępu 17.05.2012 

Szef fundacji Balcerowicza: „Wyrwać uczelnie z łap profesury. Uczynili z nich 
folwark”. Profesorowie: „To chamstwo” 

- Pierwszym krokiem ku naprawie polskich uczelni jest wyrwanie ich z łap profesury, która uczyniła 
z polskich uniwersytetów swój prywatny folwark - zarzuca Paweł Dobrowolski, prezes utworzonej przez 
Leszka Balcerowicza Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. Jego zdaniem polskimi uczelniami właściwie 
nikt nie kieruje. - Rektora wybierają sobie sami profesorzy w imię samorządności i autonomii uczelni - 
uważa Dobrowolski. […] Marta Pawłowska 
● Cały artykuł znajdziesz tutaj: Na.Temat.pl, dokument online: http://natemat.pl/15053,szef-
fundacji-balcerowicza-wyrwac-uczelnie-z-lap-profesury-uczynili-z-nich-folwark-profesorowie-to-
chamstwo, data dostępu 19.05.2012 

Jak nie pisać o Open Access 

Miałem pisać o wydawnictwie Open Humanities Press i jego inicjatywach. Oprócz tego chciałem napi-
sać o funkcjonującym od kilku tygodni Directory of Open Access Books (bliźniaczym projekcie uznane-
go już DOAJ). Wszystko to w myśl założenia, że kropla drąży skałę, a środowisko akademickie (na-
ukowców, wydawców, władze) należy animować i edukować – jeżeli chcemy przekonać kogokolwiek do 
otwartości – zarówno Otwartej Nauki jak i Otwartego Dostępu. Miał być taki właśnie wpis, bowiem 
rozwijająca się na świecie akademicka wiosna 
[http://www.guardian.co.uk/science/2012/apr/09/frustrated-blogpost-boycott-scientific-journals] 
zachęca do tego. Do tej pory nie zdecydowałem się na żaden komentarz dotyczący bojkotu Elseviera, 
nie chciałem również nic pisać o inicjatywie Harvardu. Aż do wczoraj… […]  

Emanuel Kulczycki 
● Cały artykuł znajdziesz tutaj: HiM: historia i media, dokument online: 
http://historiaimedia.org/2012/05/17/jak-nie-pisac-o-open-access/, data dostępu 17.5.2012 

Przepis na strategię dla edukacji informacyjnej 

W erze społeczeństwa informacyjnego powinniśmy dbać o rozwój kultury informacyjnej użytkowników 
- to hasło, które rozbrzmiewa w różnych artykułach o edukacji informacyjnej. Niestety same hasła, 
choć wyznaczają kierunki, nie zmieniają rzeczywistości. Tym bardziej cieszy, że dyskusja przechodzi 
pod „strzechy” naszych instytucji i coraz częściej słychać pytania „jak”, a nie tylko „czy” (uprawiać 
edukację informacyjną w bibliotekach)? Pora więc porozmawiać o przepisie na strategię dla edukacji 
informacyjnej w uczelni. 

Edukacja informacyjna po brytyjsku 
Co czeka polskie biblioteki uczelniane w kolejnym etapie? Z pewnością budowanie (lub rozwi-

janie istniejących) strategii w zakresie kształcenia użytkowników. W poszukiwaniu inspiracji warto 
sięgnąć po rozwiązania brytyjskie. O strategiach przyjętych przez tamtejsze uczelnie pisze Sheila Cor-
rall (Information literacy strategy development in higher education: An exploratory study). Rozwój 
edukacji informacyjnej (wg 10 przebadanych uczelni) zakłada następujące kierunki działań: 
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1. Integracja edukacji informacyjnej z programem kształcenia. Nie ulega wątpliwości, że bez 
wody nie ma nauki pływania. Podobnie nie ma rozwoju praktycznych umiejętności informacyjnych bez 
odniesienia do bieżącej tematyki zajęć w ramach innych kursów. Korzystanie z baz danych, budowanie 
kwerendy w oparciu o słowniki kontrolowane czy sposób wykorzystania cudzego dorobku - to wszystko 
nabiera sensu (dla odbiorcy), gdy odpowiada jego potrzebom związanym z uzupełnieniem wiedzy 
i kompetencji niezbędnych do napisania pracy (na określony temat) czy realizacji projektu. Integracja 
wymaga ściślejszej współpracy biblioteki z przedstawicielami wydziałów. 

2. Kreowanie oferty edukacyjnej dla całego środowiska akademickiego. Chodzi tu o zapewnie-
nie dostępu do szkoleń dla wszystkich studentów, a także dla pracowników. Edukacja informacyjna 
ma wesprzeć pierwszą grupę w procesie uczenia się, a drugą w prowadzeniu badań. To myślenie kore-
sponduje z modelem „Information Literate University”, zaproponowanym przez Sheilę Webber i Billa 
Johnstona (Working towards the information literate university) 

3. Podwyższanie kompetencji pracowników informacji. W strategiach dostrzega się potrzebę 
rozwoju zawodowego bibliotekarzy w zakresie organizacji informacji naukowej (szerzej komunikacji 
naukowej), jak i przygotowaniu ich do pełnienia roli nauczycieli i facylitatorów, czyli przewodników w 
procesie uczenia się. 

Sheila Corrall prezentuje sposób osadzenia poszczególnych strategii edukacji informacyjnej w 
dokumentach uczelni. Osobom zainteresowanym budowaniem strategii, polecam zapoznanie się z ca-
łym artykułem. […]  

Ewa Rozkosz 
● Cały artykuł znajdziesz na blogu „Edukacja informacyjna”, dokument online: 
http://networkedblogs.com/xNp24, data dostępu 18.05.2012 

___________________________________________________________________________ 

Od redaktora  
Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: http://biblioteka.wsb-
nlu.edu.pl/biuletyn.html, którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie na-
szego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem stro-
ny internetowej); 
● o spotkaniach metodycznych i warsztatowych;  

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści),  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 

 

Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok. 38 
01-905 Warszawa, tel. 503.382.910, email: wojciech.rozwadowski@gmail.com, isbnik@gmail.com.  

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 
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Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


